
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการฝ่ายบริหารการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ          

            หน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   
             ประจำปีงบประมาณ  2563    

ครั้งที่ 3 / 2563  วันที่  8  มิถุนายน   พ.ศ. 2563    
ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 

  ................................................................................................................  
 
ผู้มาประชุม 

1.  นางสาวประไพพร  อุทธิยา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย           ประธาน  
รักษาการในตำแหน่ง 
ศึกษาธิการจังหวัดแพร่     

2. นายสุวิณ  เทพสาธร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
3. นางชนัญธิตา  กวางอุเสน      ผอ.กลุ่มอำนวยการ                         
4. นางเรณู  ปราบหงษ์            ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล                
5. นายอรรถนนท์  อุดคำมี ผอ.กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด  

และกิจการนักเรียน   
6. นางสาวสุรีย์ภรณ์  บุญคุ้ม  ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
7. นางวัฒนา  จันทร์เพ็ญ  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
8. นางสาวจิราภรณื  ชัยวัง 
9.นางปภธรรม  จักรบุตร 
10.นางสาวสุธีกานต์  คมสัน 
11.นางสาวจิตตะกานต์  เทพศิริพันธุ์ 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าหน้าที่งานข้อมูลสารสนเทศและระบบ ICT 
ศึกษานิเทศก์ 

12.นางสาวบุษบา  สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นางกิ่งดาว  กาทุ่ง      ไปราชการ 
2. นางสาวสมพิศ  สายญาติ   ลา 

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1.1 นางสาวประไพพร  อุทธิยา รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัด 
แพร่  แจ้งเรื่องการไปราชการ  ดังนี้ 

1) ไปราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  วันที่  15 -16  มิถุนายน 2563 
2) เข้ารับการพัฒนาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม  

(นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สถานบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   
จังหวัดนครปฐม วันที่ 17 – 20  มิถุนายน  2563 และทุกวันพุธ – วันเสาร์ ของสัปดาห์  

3) การประชุมแผนของจังหวัดแพร่  วันที่  9  มิถุนายน  2563 มอบ นายสุวิณ  เทพสาธร   
และนายอรรถนนท์  อุดคำมี   
 
 



 

4) การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประชำเดือน วันที่  29  มิถุนายน  2563  มอบ นางก่ิงดาว   
กาทุ่ง 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  2 / 2563 วันที่ 18  พฤษภาคม  2563   
มติที่ประชุม          รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 

    3.1   การติดตามผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  ประจำปี
งบประมาณ  2563   ครั้งที่  3  คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 9  การเปิดเผย
ข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  กำหนดเปิดเผยข้อมูลวันจันทร์ที่ 15   มิถุนายน  2563  เ 
  
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

     4.1  ผู้รบัผิดชอบข้อมูลตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล  และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต  
นำเสนอผลการดำเนินการตามองค์ประกอบด้านข้อมูล และข้อสังเกต  

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล    
ข้อที่ แก้ไข หมายเหตุ 

ข้อ 1 โครงสร้าง    -  ทำเนียบบุคลากรกลุ่มนิเทศฯ ไม่ครบ  
ข้อ 2 ข้อมูลผู้บริหาร -  ข้อมูลครบ  
ข้อ 3  อำนาจหน้าที่    -  หัวข้อภายในให้เปลี่ยนอำนาจหและหน้าที่ เป็น 

 หน้าที่และอำนาจ 
 

ข้อ 4 แผนยุทธศาสตร์ 
หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน    

 -  ข้อมูลครบ  

ข้อ 5 ข้อมูลการติดต่อ   -  ข้อมูลครบ  
ข้อ 6 กฎหมาย ที่
เกี่ยวข้อง   

-  ข้อมูลครบ   

ข้อ 7 ข่าว 
ประชาสัมพันธ์ 

-  ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ต่อเนื่อง  

ข้อ 8 Q & A   -  ข้อมูลครบ  
ข้อ 9 Social Network   -  ข้อมูลครบ  
ข้อ 10 แผนดำเนินงาน
ประจำปี 

1.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563  

2.แผนงานปฏิบัติการประจำปี  2562 
 

ข้อ  11 รายงานการ
กำกับติดตามการ
ดำเนินงาน รอบ 6 
เดือน   

- แบบ สงป.301 โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วให้ใส่ข้อมูล     
เชิงคุณภาพ 

 

ข้อ 12 รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปี 

- ข้อมูลครบ  



 

ข้อที่ แก้ไข หมายเหตุ 
ข้อที่ 13 คู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

- คู่มือเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563  ให้แก้ไขหน้าปกไม่ใส่ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค  16  
-  คู่มือการอบรม พสน. ของกลุ่มลูกเสือ และคู่มือการอบรมของ   
คุรุสภา ไม่สามารถนำเสนอได้ เนื่องจากคู่มือที่นำเสนอจะต้องให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นแนวทางปฏิบัติ 

 

ข้อ 14 แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี 

-  ข้อมูลครบ 
 

 

ข้อ 15 รายงานการ
กำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
รอบ 6 เดือน 

-  ข้อมูลครบ  

ข้อ 16 รายงานผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 

-  ขาด แบบ สงป.301 ไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2562 
มอบหมายให้ นางสาวจิราภรณ์  ชัยวัง ทำรายงาน และให้
นางชนัญธิตา  กวางอุเสน  ตรวจสอบ 
- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ให้    
นางชนัญธิตา  กวางอุเสน  ตรวจสอบ 

 

ข้อ 17 แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือแผนการ
จัดหาพัสดุ 

-  ข้อมูลครบ  

ข้อ 18 ประกาศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

- ข้อมูลครบ 
- สัญญาไฟฟ้า ** 

 

ข้อ 19 สรุปผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุรายเดือน 

- ข้อมูลครบ  

ข้อ 20 รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี 

- ให้ นางปภธรรม จักรบุตร ตรวจสอบปัญหา และแนวทางแก้ไข  

ข้อ 21 นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

- ข้อมูลครบ  

ข้อ 22 การดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   

- ข้อมูลครบ  

ข้อ 23 หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล 

- ข้อมูลครบ  

ข้อ 24 รายงานผลการ
บริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
ประจำปี 

-  แก้ไขปก กระทรวงศึกษาธิกา เป็น กระทรวงศึกษาธิการ  



 

ข้อที่ แก้ไข หมายเหตุ 
ข้อ 25 แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

- ข้อมูลครบ  

ข้อ 26 ช่องทางแจ้ง 
เรื่องร้องเรียน การทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ 

- -  ปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้ระบุว่า  ไม่มีเรื่องร้องเรียน   

ข้อ 27 ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ 

- - ข้อมูลครบ  

ข้อ 28 ช่องทางการรับ
ฟังความคิดเห็น  

- - เพ่ิมเมนูกระทู้ใหม่  

ข้อ 29 การเปิดโอกาส
ให้เกิดการมีส่วน  

- - ข้อมูลครบ  

 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   

ข้อที่ แก้ไข หมายเหตุ 
ข้อ 30 เจตจำนงสุจริต
ของผู้บริหาร 

- ข้อมูลครบ  

ข้อ 31 การมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร   

- ข้อมูลครบ  

ข้อ 32 การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี 

- ข้อมูลครบ  

ข้อ 33 การดำเนินการ
เพ่ือจัดการความเสี่ยง
การทุจริต   

- ข้อมูลครบ  

ข้อ 34 การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร   

- ข้อมูลครบ  

ข้อ 35 แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 

- เพ่ิมโครงการ ITA  2563   
  

 

ข้อ 36 รายงานการ
กำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริต รอบ 6 เดือน 

- ข้อมูลครบ 
 

 

ข้อ 37 รายงานผลการ
ดำเนินการป้องกันการ
ทุจริตประจำปี 
 
 

- ข้อมูลครบ  



 

ข้อที่ แก้ไข หมายเหตุ 
ข้อ 38 มาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- ข้อมูลครบ  

ข้อ 39 การดำเนินการ
ตามมาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในหน่วยงาน 

- รอข้อมูลเพ่ิมเติม    

 
 

ประชุมครั้งต่อไป  วันที่  22  มิถุนายน  2563   
มติที่ประชุม          รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
               ไม่มี 
มติที่ประชุม          รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  16.30 น. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

  
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


